
 

ROMÂNIA 

JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA 

 
HOTĂRÂREA NR. 128/2021 

Privind modificarea HCL nr. 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor 

culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora  

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 18.10.2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 

funcţie (12), 

Analizând referatul de aprobare al  primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al 

orașului, servicii publice și comerț şi pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 

socială, sport și tineret, precum și avizul de legalitate al secretarului general al  

orașului Covasna, 

Văzând Adresa Directorului Casei Orăşeneşti de Cultură Covasna nr. 

70/20.09.2021, înregistrată la Primăria oraşului Covasna sub nr. 

14.772/22.09.2021;  

 

În conformitate cu prevederile:  

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru 

perioada 2021 - 2027., aprobată prin HCL nr. 146/2020 

- art. 1 alin. (2) lit. „h”, art. 1² și art. 2 din OG 51/1998 privind îmbunătățirea 

sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art. 22 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 4, art. 15 alin. (2) lit. b) și art. 16 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 

- Contractul de management încheiat cu domnul Czilli Balázs; 

  

http://www.primariacovasna.ro/fileadmin/documents/ro/hotarari/2020/Strategia_Covasna_2021_2027_anexa_la_HCL_146.2020.pdf
http://www.primariacovasna.ro/fileadmin/documents/ro/hotarari/2020/Strategia_Covasna_2021_2027_anexa_la_HCL_146.2020.pdf


- Art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicată; 

 

            În baza art. 129  alin.  (2)  lit. d) și alin. (7) lit. d  art. 139 alin. (3)  art. 140 

alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a   - consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Art. 1 din HCL nr. 60/2021 se modifică și va avea următorul 

cuprins:  

“Art. 1 - Se aprobă ca din subvenția alocată Casei de Cultură, din bugetul 

local pe anul 2021, suma de 41000 lei să fie cheltuită pentru realizarea Proiectelor 

Culturale Prioritare – de către Casa de Cultură, ca autoritate finanțatoare.” 

 

Art. 2 – Art. 2 din HCL nr. 60/2021 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

“Se stabilesc următoarele proiecte culturale prioritare pentru anul 2021, 

astfel: 

Nr.cr

t. 
Denumire proiect/ eveniment Data / Perioada 

evenimentului 
Suma 

alocată 

1. Ziua Mondială a Teatrului 

*(reprogramat) 

27 martie 2021 1500 

2. Zilele Kőrösi Csoma Sándor 

*(reprogramat) 

08-10 aprilie 2021 15000 

 Deschiderea Sezonului 

Turistic (Mai/Iunie) 
mai-iunie 2000 

3. 

4. Festivalul-concurs național 

Folcloric Izvoare Covăsnene 
Mai-iunie 3000 

5. Ziua Copilului 01 iunie 2021. 3000 

6. Ziua Sitului Arheologic 

Cetatea Zânelor 

A doua duminică  a 

lunii iulie 

2000 

7. Ziua Limbii Române 31 august 2021 2000 

8. Festivalul de Teatru Juventus Septembrie/octombrie 5000 

9. Ziua Internationala a Muzicii 
 

01 octombrie 2021 500 

10. Ziua Limbii Maghiare 13 noiembrie 2021 2000 

11. Ziua Națională a României 01 decembrie 2021 5000 

  Valoare totala 41000 

 



Art. 3 – Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr. 60/2021 cu privire la 

stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora 

rămân neschimbate. 

 

Art. 4 – Suma de 84000 lei, reprezentând diferenţa dintre suma de 125 000 

lei, alocată iniţial pentru proiectele cultural prioritare organizate de Casa 

Orăşenească de Cultură Covasna în anul 2021 şi suma de 41000 lei, rezultată în 

urma modificării art. 1 şi art. 2 ale HCL 60/2021, conform prezentei hotărâri, va 

face obiectul unei rectificări bugetare.  

 

Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor 

ocupa Primarul orașului, Direcția Economică a Primăriei şi Directorul Casei 

Orăşeneşti de Cultură. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 

           MOLNÁR JÁNOS                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA, 

                  VASILICA ENEA 


